
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
وستبقي  واألرضني احلمد هلل رب العاملني له األمساء احلسنى والصفات العلى من قبل أن خيلق السماوات العلى

ال يغري فيها خملوق اال ابتاله اهلل مبوت القلب إيل يوم الدين ثم الصالة والسالم علي املبعوث رمحة للعاملني  ، بإذن اهلل

 ثم أما بعد
سبحانه من بعد أن يتعلم أشرف ما يتكلم به العبد هو أن يتكلم عن خالقه بكل احلب واالنقياد مبا يليق به إن من 

العبد كيفية ذلك ، ولذلك كان العلماء يعدوا أشرف أنواع التوحيد هو توحيد األمساء والصفات وهذا معلوم 

ة و أهل السنة واجلماعة منهجهم واحد ال عند أهل التوحيد وأهل املنهج وأقصد بذلك منهج أهل السنة واجلماع

 . يتغري وال ينقسم إيل قسمني فمن احملال أن جتتمع سنة وبدعة كذلك ال ينقسم منهج سلفنا

ومن هذا الباب أناشد أخونا يف اهلل األخ عالء سعيد وحنن حنب األخ عالء سعيد يف اهلل فيما أطاع اهلل ونبغضه 

احلب والبغض يكون علي قدر املتابعة واملخالفة وال نفعل هو و، السلف فيما خالف شرع اهلل وهذا هو منهج 

  شيخنا الدكتور الرضواني وقالت إني أكره يف اهلل علي قناة بالرمحة النساء عندما ذكرت احدكما فعلت 

 قيب()عذرا علي هذا التععلي املرأة اليت قالت ذلك من امسها للرد من يف القناة  اهلا نصيب ت القناةولو كان

أقول ياخي عالء أنا سألتزم معك أسلوب احلور األدبي املهذب كما تعلمنه من شيخنا الدكتور الرضواني منقوال  

 وصحابته. عن النيب 

أنا أقول لك أنت ذكرت يف ردك علي األخت اليت وضعت السؤال علي موقع الدكتور الرضوانى وقلت يف جممل  

 إيل قسمني نقسم  يف قضية االشتقاق من أفعال اهلل وصفاته أمساء الكالم إن منهج أهل السنة واجلماعة ي

 قسم يقول بعدم االشتقاق

 وقسم يقول باالشتقاق



 وذكرت أدلة 

، وحنن كطالب علم نريد أن نوضح بعض أخي عالء أنك حتاول تثري العامة من الناس وهم يرون القناة  وساحمين

لكن وسيلة التواصل بيننا وبينك منقطعة ونريد أن نناقشك حتى ولو املسائل اليت تذكرها أيضا باألدلة الشريعة و

وحنن إذا وجدنا خطأ عندنا سنرتاجع وحنن نظن فيك خريا سرتجع عنه  عندك إن وجد خطأفخارج القناة 

عنه على الفور حتى لو خالفنا الدكتور الرضواني وهذا حبق وصدق وملا ال وقد علمنا ذلك فضيلة الدكتور 

 .حبب وأدب ننا لو وجدنا خطأ عنده لرددنا عليهالرضوانى أ

وأرجوا منك أما األدلة اليت ذكرهتا يف ثنا الكالم فهي يف احلقيقة ليست أدلة علي االشتقاق والدليل علي ذلك 

 أخي عالء إذا أخذت كالمي ال حتذف منه شي وإمنا خذ الكالم كله حتى يكتمل املعنى

 أوال : األدلة العقلية
 ن أذكر األدلة العقلية يف املسائل العلمية إال ملن شبهت عليه املسائل فأوضح له باألدلة العقليةأنا ال أحب أ

ا تقول أن أهل السنة انقسموا اثنني يف هذه كمأخي عالء لو أننا أجزنا االشتقاق يف مذهب أهل السنة واجلماعة 

يصبح االسم املبديء من أمساء اهلل {( 31ئُ وَيُعِيدُ )إِنَهُ هُوَ يُبْدِ }املسألة ألصبح مثال فعل اهلل يف قوله تعاىل 

 علي قول األخ ملهم كما ذكره ووفقته علي ذلك 

 األخ هو فيصبح من أنشاء هذا االسم ،ماذا فعل األخ ملهم آت باسم مل يرد يف الكتاب وال السنة امنا ورد فعل

 ا ينطق به فهو خملوق وكل م ملهم كل أفعاله خملوقة األخإن  ءملهم وكما تعلم أخي عال

 فإنشاءه السم املبدىء إذن خملوق 

 إذن أمساء اهلل خملوقة علي قولك يا شيخ عالء وقول األخ ملهم.

 ذكرهتم من العلماء الذين اشتقوا معتزلة علي قولك .ن إذن كل م 



بل أنت ، ن يملحد خمن العلماء واملشاي فأنت هبذا الفعل مل تتهم الدكتور الرضوانى بأنه قال يف حق من ذكرهتم

، لذلك فأنا ملا علقت علي حلقة من برناجمك امللف يف الرد علي كتاب الذي ذكرهتم باالعتزال هبذا املذهب 

قلت هذا مذهب املعتزلة ألنك تشرح هذا املنهج  األمساء احلسنى الثابتة يف الكتاب والسنة للدكتور الرضوانى

االشاعرة ألنك قلت يف احللقة أنه يوجد صفات هلل مستحالت منهج املعتزلة وعلقت أيضا بأنك تشرح مذهب 

أحبك يف  إني، ولكن حتى يسري احلور علي هنج مبسط وخفيف يا شيخ عالء ب االشاعرة ذوممكنات وهذا مه

األدلة النقلية على أن االشتقاق ينافى اهلل فيما أطعت اهلل وأنا أعلم أنك ال تقصد هذا لذلك أنا سأعطيك 

 التوقيف

 يا : األدلة النقليةثان
 قال احلافظ : بن حجر يف الفتح

فْعَال الثَابِتَة لِلَهِ أَسْمَاء وَاخْتُلِفَ فِي الْأَسْمَاء الْحُسْنَى هَلْ هِيَ تَوْقِيفِيَة بِمَعْنَى أَنَهُ لَا يَجُوز لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَقَ مِنْ الْأَ" 

 3"ي الْكِتَاب أَوْ السُنَة ، إِلَا إِذَا وَرَدَ نَّصٌ إِمَا فِ

أخي عالء مذهب املعتزلة يف  يف هذا الباب ، وكما وضحتَ املعتزلة ذكر ضاللثم ذكر أدلة أهل السنة و

أخي عالء ولكن أودوا أن أرسل لك  برناجمك بأن املعتزلة تقول باالشتقاق والدليل العقلي ، فأصبت يف ذلك

 سوال 

اجلماعة الذين قالوا باالشتقاق كما قلت أخي عالء عندما يشتقوا األمساء من هل القسم الثاني من أهل السنة و

 ؟ أما إيل الذوق والري الصفات واألفعال بالضوابط اليت ذكرهتا يعود األمر فيه إيل العقل

 الدليل علي ذلك أن الضوابط جمملة يف أن يكون االشتقاق فيه كمال هللوقد بينت ب

 أليس العقل ؟ من الذي حيدد هذا الكمال ؟ 
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 قد ذكر اإلمام بن عثيمني يف القواعد املثلي يف القاعدة السابعة وهي ل

 اإلحلاد يف أمساء اهلل تعاىل هو امليل هبا عما جيب فيها

 ثم ذكر منها

(، وذلك ألن الثالث: أن يسمى اهلل تعاىل مبا مل يسم به نفسه، كتسمية النصارى له: )األب(، وتسمية الفالسفة إياه )العلة الفاعلة

أمساء اهلل تعاىل توقيفية، فتسمية اهلل تعاىل مبا مل يسم به نفسه ميل هبا عما جيب فيها، كما أن هذه األمساء اليت مسوه هبا 

 نفسها باطلة، ينزه اهلل تعاىل عنها.

ق الالت من اإلله على أحد الرابع: أن يشتق من أمسائه أمساء لألصنام، كما فعل املشركون يف اشتقاق العزى من العزيز، واشتقا

ا{، القولني، فسموا هبا أصنامهم، وذلك ألن أمساء اهلل تعاىل خمتصة به، لقوله تعاىل: }وَلِلَهِ األَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَ

ى يُسَبِحُ لَهُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ{ فكما وقوله: }اللَهُ ال إِلَهَ إِالّ هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى{ وقوله: }لَهُ األَسْمَاءُ الْحُسْنَ

اختّص بالعبادة وباأللوهية احلقة، وبأنه يسبح له ما يف السماوات واألرض، فهو خمتّص باألمساء احلسنى، فتسمية غريه هبا على 

 الوجه الذي خيتّص باهلل عز وجل ميل هبا عما جيب فيها.

 تعاىل هَدَدَ امللحدين بقوله: }وَذَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا واإلحلاد جبميع أنواعه حمرم، ألن اهلل

 يَعْمَلُونَ{.

 2ومنه ما يكون شركا أو كفرًا حسبما تقتضيه األدلة الشرعية.

 .موا فيه أهل السنة بعضهم مع بعض وانقسبني  اجتهادعالء سعيد أنه  األخكما قال  األمرلو كان 

مل يكن الدكتور الرضواني أول من قال بان االشتقاق كذلك و، لنبه اإلمام بن عثيمني علي ذلك وما وصف من اإلحلاد مبن اشتق 

وكالم كثري  بن عثيمني الذي ذكرته آنفااإلمام بن حجر  يف فتح الباري وارجع إيل كالم اإلمام يف األمساء احلاد بل ارجع يف كالم 

 بل االشاعرة قالوا بذلكمن العلماء 
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 توضيح وبيان

وال تدل علي صفات يس معنى كالمنا أننا نقول بعدم االشتقاق مطلقا ونقول بقول املعتزلة أن األمساء جامدة ل

وبني لنا ذلك الدكتور  وغريهم كثري بن القيم وبن تيميةاوإمنا يوجد تفصيال رمبا ال يعلمه اال اخلاصة من أهل العلم ك

 كالم السلف الصاحل الرضواني من

وميتحننا الدكتور الرضواني يف ذلك حبيث الذي يقول أنه ال يوجد اشتقاق مطلقا،  أسقط الدكتور الرضوانى من  

 درجاته بل البد أن يفصل بينهما بان عدم االشتقاق يكون من الناحية اإلعتقادية وليس اللغوية  

 يقف عليه وينتبه إيل هذا األمر وهو االشتقاق اللغوي لقد علي الشيخ عالء سعيد مرارا ومل هذا الكالم  وقد مر

ضل يف هذه املسألة قوم ظنوا أهنم ينزهون اهلل عن التشبيه والتجسيم فوقعوا يف التعطيل وهم املعتزلة ملا أردوا 

ق من يف التعطيل فرد عليهم أهل السنة واجلماعة بأن األمساء مشت وابزعمهم أهنم ينزه اهلل عن التشبيه فوقع

  وأهنا ليست جامدةاألفعال أي هلا معاني مشتقة منها لذلك صرح بن القيم بأهنا تالقي مصادرها اللغوية 

 الدكتور الرضوانى هذه املسائل كلها لطلبة العلم وهم يعلمون ذلك فال داعي افاألدلة كثرية جيدا وقد شرحه

بيان والتوضيح والنصح بكل احلب ملن يريد احلق أما للدكتور أن يرد بل يرتك األمر والطلبة هم الذين يقومون بال

 غري ذلك فنسأل اهلل أن يهديه 

علي  حممد ليس الرد هدفه اجملادلة وسقوط شيخ ونصرة شيخ بل املقصد وجه اهلل وهذا ما تعلمنا من نبينا 

          حفظه اهلل يد شيخنا الدكتور الرضواني

 واحلمد هلل رب العاملني

     أحد طالب دورة وكتبه :                                                                               

 (القدير منة  –أصول العقيدة )                                                                 


